Kommunstyrelsen

Yttrande
2021-03-30

M, L, C, KD

Yttrande angående – Motion av Klara Holmin
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Yttrande

Motionärerna yrkar på att Göteborgs Stad ska göra tillköp från Västtrafik för att sänka
priset för månadskort med 135 kronor. Tillköpet i kollektivtrafiken är en subvention av
månadskorten, som betalas med göteborgarnas skattemedel. Trafikkontoret bedömer att
ett återinförande av den kommunala subventionen landar på cirka 140 mnkr (2021 års
prisnivå). Alliansen har valt att prioritera det kommunala grunduppdraget före
subventionen i kollektivtrafiken som togs bort år 2019. Den ändrade zonindelningen
innebär även att Partille, Mölndal och Öckerö ingår i samma zon som Göteborg. Det är
därmed inte heller säkert att det bara är göteborgarnas periodkort som subventioneras av
invånarnas skattemedel. Vi i Alliansen prioriterar att använda stadens skattemedel till
göteborgarnas välfärd. Det är upp till varje parti att själva bedöma om man i sin budget
vill prioritera tillköpen i kollektivtrafiken eller det kommunala grunduppdraget. Frågan
ska därmed hanteras i varje partis budgetprocess, där respektive parti får göra den
värderingen. Med anledning av detta, anser vi att frågan ska hanteras i respektive partis
budgetprocess och kommer därför att yrka avslag på motionen.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-03-26

(MP, V, S)
Ärende nr 3.1

Yrkande motion tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta preliminär kostnad för subventionen i de underlag
som överlämnas till partierna inför budgetarbete 2022.
2. Kommunstyrelsen och trafiknämnden får i uppdrag att påbörja diskussionerna med Västtrafik hur
subventionen ska utformas med återrapportering senast 1 september 2021
3. Att tidplanen ändras så att subventionen kan införas från 1 januari 2022
4. I övrigt bifalla motionen

Yrkandet

Under coronapandemin har många göteborgare fått det tufft att få ekonomin att gå ihop. Denna svåra
situation förstärks av den prishöjning på månadskorten som de borgerliga partierna tidigare beslutat
om. Även om resandet med kollektivtrafik minskat kraftigt på grund av risken för smittspridning, är
många beroende av kollektivtrafiken, och detta inte minst bland låg- och medelinkomsttagare vars
arbetsuppgifter kräver fysisk närvaro Kvinnor använder kollektivtrafik mer än män, och ett högt pris
försämrar därmed jämställdheten. Vi vill se ett jämlikt Göteborg där alla ska ha råd att resa i sin stad.
Lägre månadskostnader för den enskildes - kollektiva resande är viktigt i dagens läge, med utbredd
arbetslöshet och ekonomisk oro i samhället.
Samtidigt behöver kollektivtrafiken en kickstart efter pandemin med fler resande. Västtrafik har av
förklarliga skäl förlorat stora biljettintäkter. Takten att ställa om till mer hållbart resande i Göteborg
måste öka där fler väljer buss och spårvagn. Billigare månadskort gör kollektivtrafiken attraktivare.
Det lägre priset på göteborgarnas kollektivtrafikkort som infördes 2007, och sedan upprättshållits
genom beslut av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna gav goda
effekter där allt fler göteborgare före pandemin valde att åka kollektivt. De styrande borgerliga
partierna tog bort subventionen i augusti 2019.
Slopandet av subventionen är ett dåligt ekonomiskt beslut. En stor del av Alliansens påstådda
besparing för subventionen riskerar att utebli, bland annat på grund av ökade kostnader för
försörjningsstöd när resorna är dyrare. Dessutom riskerar biljettintäkterna att minska för Västtrafik om
människor avstår från att resa.
I framtagandet av ny subvention behöver det säkras att subventionen används till periodkort för
boende i Göteborgs kommun i och med Västtrafiks nya zonindelning.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-09-19
Reviderat 2021-02-24
Diarienummer 0325/19

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel
(MP) angående tillköp i kollektivtrafikenåterremiss
Motionen

Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta
om att Göteborgs kommun åter ska göra tillköp från Västtrafik, för att sänka priset med
135 kronor för varje göteborgare som köper månadskort från den 1 januari 2019 och
framöver, samt att trafiknämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget.
Motionärerna lyfter att göteborgarna har i många år haft en lägre avgift på månadskortet i
kollektivtrafiken men subventionen togs bort den 19 augusti 2019.
Motionärerna framhåller att Göteborg, Västsveriges centrum, behöver skapa incitament
för en hållbar stadsutveckling, där transporter i första hand ska sker med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Med en ökad andel kollektivt resande kan Göteborg, som en av
väldigt många växande städer, vara en förebild för hållbara resmönster. Staden kan
fortsätta att utvecklas till en kreativ nod för näringsliv och verksamheter, när resande i
mindre utsträckning sker med bil.

Återremiss

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 § 4 i enlighet med yrkande från MP, V, FI
och S:
Återremittera motionen till trafiknämnden för att komplettera med ytterligare
beslutsunderlag.
Trafiknämndens beslut 2021-02-11 § 43
Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige som
trafiknämndens eget yttrande.
Förvaltningens bedömning
Trafikkontorets kostnadsberäkning bygger på uppgifter från Västtrafik, se bilaga 6 till
trafikkontorets tjänsteutlåtande 2020-10-19. Trafikkontoret vill understryka att
kostnadsberäkningen för en kommunal subvention är osäker, då försäljningen av
periodbiljetter är svår att bedöma.

Trafikkontoret bedömer att den totala kostnaden för en kommunal subvention är cirka
140 miljoner kronor per år i 2021 års prisnivå.
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Utgångspunkten för beräkningen är att Göteborg Stad inför en kommunal subvention på
periodbiljetten Zon A 30 dagar och att subventionen riktar sig till alla resenärer som är
folkbokförda i Göteborgs kommun.
Värdekoden som resenären får vid köp av en periodbiljett Zon A 30 dagar motsvarar en
rabatt på 16 % (132,5 kronor) vid köp av en ny periodbiljett Zon A 30 dagar. Den
kommunala subventionen innebär att resenärens totala kostnad för en periodbiljett Zon A
30 dagar (biljettpris inklusive värdekod) motsvarar månadskostnaden för en periodbiljett
Zon A 365 dagar.
Beräkningen utgår från antalet sålda periodbiljetter med 30, 90 och 365 dagars giltighet
för området Göteborg och Göteborg + under år 2018. Resenärer som köpte periodbiljetter
med 90 och 365 dagars giltighet under år 2018, antas istället köpa periodbiljetter med 30
dagars giltighet. Den årliga försäljningen av periodbiljetten Zon A 30 dagar beräknas till
cirka 1 075 000. Detta medför 1 075 000 värdekoder á 132,5 kronor, till en total kostnad
av cirka 140 miljoner kronor per år.
Den slutgiltiga kostnaden för den kommunala subventionen baseras på den faktiska
försäljningen av periodbiljetter. Beräkningen är en indikation utifrån de antaganden och
avgränsningar som gjorts.

Remissinstanser

Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden.

Remissinstans

Beslut

Kommentar

Trafiknämnden

Tillstyrker

Ett framtida hållbart resande i
Göteborg behöver i första hand
ske med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Därför är
det viktigt att hålla ett lägre pris
för månadskorten i
kollektivtrafiken så att vi får en
positiv utveckling av resandet
där fler reser kollektivt istället
för med bil.

Översänder yrkandet från
(MP), (V) och (S) till
kommunstyrelsen som
trafiknämndens eget
yttrande.
Yrkande från D
Yrkande från MP, V och S
Yttrande S
Reservation från M och L

Ekonomiska konsekvenser

Motionen behandlar inte hur förslaget ska finansieras.
Det finns inga medel avsatta eller budgeterade för att göra tillköp från Västtrafik för att
därigenom sänka avgiften för månadskort.

Barnperspektivet

En av ungdomsfullmäktiges huvudfrågor är lägre pris för kollektivtrafik för unga.
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Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare tillköp så
skulle det även innebära ett sänkt pris för periodkort ungdom/student. Periodkort
ungdom/student kan köpas av personer som är mellan 7 och 20 år och av personer över
20 år som har giltig studentlegitimation.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven

Av göteborgarna är det en större andel av kvinnor än män som reser med
kollektivtrafiken samt att kvinnor har lägre medelinkomst jämfört med män. Med detta
sammantaget kan det antas att sänkt pris på kollektivtrafiken skulle ha en större positiv
effekt för en större andel kvinnor än män.

Miljöperspektivet

Ett sänkt pris för kollektivtrafik kan innebära att fler väljer att resa kollektivt istället för
med bil, vilket skulle ha en positiv effekt avseende luftkvalitet, buller och klimat. Ett
sänkt pris kan även innebära att vissa som skulle ha cyklat eller gått istället väljer att resa
kollektivt. Det saknas i dagsläget underlag för att kunna bedöma vad dessa
överflyttningar mellan trafikslag skulle innebära sammantaget ur ett miljöperspektiv.

Omvärldsperspektivet

Västra Götalandsregionen har beslutat att införa ett nytt zonsystem som kommer att göra
det lättare att röra sig hållbart inom regionen. I samband med beslutet enades även
regionfullmäktige om att kommunerna - där Göteborg tydligt exemplifieras - fortsatt ska
kunna göra tillköp där priset på resorna hålls nere (Regionfullmäktige nov 2018).

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör

Bilagor:

1. Motionen
2. Trafiknämndens handlingar 2019-08-29 § 297
3. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-10 § 4 samt yrkande från MP, V, FI
och S
4. Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 48, KF 2020-09-10
5. Trafiknämndens handlingar 2021-02-11 § 43
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Handling 2018 nr 229
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Göteborg den 20 december 2018
Göteborgarna har i många år gynnats av en lägre avgift på månadskortet i
kollektivtrafiken. Att ta bort denna fördel var den styrande minoritetens första beslut i
kommunfullmäktige i november 2018. Det kommer ge göteborgarna en högre kostnad
runt 135 kronor för ett månadskort, en ökning med över 20 %.
I ett läge där åtgärder för att minska klimatutsläppen och skapa hållbara resmönster är
mer angelägna än någonsin är detta beslut oförsvarbart, då det kommer att minska
resandet med kollektivtrafiken som både är klimatsmart, energi- och yteffektiv.
I Göteborg, Västsveriges centrum, behöver vi med många olika medel skapa incitament
för en hållbar stadsutveckling, där transporter i första hand ska sker med gång, cykel
och kollektiva färdmedel. Med en ökad andel kollektivt resande kan Göteborg, som en
av väldigt många växande städer, vara en förebild för hållbara resmönster. Staden kan
fortsätta att utvecklas till en kreativ nod för näringsliv och verksamheter, när resande i
mindre utsträckning sker med bil.
Västra Götalandsregionen har beslutat att införa ett nytt zonsystem som kommer göra
det lättare att röra sig hållbart inom regionen. I samband med beslutet, så enades även
regionfullmäktige om att kommunerna - där Göteborg tydligt exemplifieras - fortsatt ska
kunna göra tillköp där priset på resorna hålls nere (Regionfullmäktige nov 2018).
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. Göteborgs kommun åter ska göra tillköp från Västtrafik för att sänka priset med 135
kronor för varje göteborgare som köper månadskort från den 1 januari 2019 och
framöver.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra ovan uppdrag.

Klara Holmin (MP)

Karin Pleijel (MP)

1(1)

Trafiknämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP)
och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
§ 297, 0647/19
Beslut
1. Trafiknämnden tillstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP)
angående tillköp i kollektivtrafiken.
2. Trafiknämnden översänder yrkandet från (MP), (V) och (S) till kommunstyrelsen som
trafiknämndens eget yttrande.

Handlingar
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-06-14
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 297)
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 297)
Yttrande (S) (protokollsbilaga 3, § 297)
Reservation från (M) och (L) (protokollsbilaga 4, § 297)

Yrkanden
Karin Pleijel (MP) och My Alnebratt (S) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S).
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att
trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M).
Omröstning begärs.

Propositionsordning motförslag
Ordförande Toni Orsulic (M) meddelar att yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) är
huvudförslag.
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från (MP), (V) och (S) mot yrkandet från
(D) för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
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Kommunstyrelsen

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att trafiknämnden utser yrkandet från (MP), (V) och
(S) som motförslag.

Omröstning huvudförslag mot motförslag
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M)
Nej-röst för yrkandet från (MP), (V) och (S).
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Björn Bergholm (L) röstar ja.
Gabriella Köster (S), Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) My Alnebratt (S) och
Ronny Svensson (S) röstar nej.
Henrik Munck (D) avstår från att rösta.
Med tre ja-röster och fem nej-röster samt en avstår-röst beslutar trafiknämnden enligt
yrkandet från (MP), (V) och (S).

Reservationer
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Björn Bergholm (L) reserverar
sig (protokollsbilaga 4, § 297) mot trafiknämndens beslut till förmån för yrkandet från
ordförande Toni Orsulic (M).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Dag för justering
2019-09-12

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)
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Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 297)

§ 24 Yrkande (MP) (V) (S)

Trafiknämnden
2019-08-29

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Trafiknämnden föreslås besluta
1. Trafiknämnden tillstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken.
2. Trafiknämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som trafiknämndens eget
yttrande.
Yrkande
Det lägre priset på göteborgarnas kollektivtrafikkort som funnits sedan 2007 efter ett
rödgrönrosa beslut har gett goda effekter. Allt fler göteborgare väljer att åka kollektivt. Men
andelen som reser kollektivt måste öka ytterligare. Fortfarande görs hela 44 procent av
resorna i Göteborg med bil. Det är långt från målet på 29 procent år 2035 som är stadens
målsättning för att nå en hållbar trafikutveckling.
Alliansens prishöjning av månadskorten i Göteborg har många förlorare. Det är ett hårt slag
mot klimatet när färre åker kollektivt när det blir dyrare och det är en fråga om jämlikhet då
det drabbar många unga, studerande och personer med knapp ekonomi. Dessutom ökar det
biltrafiken i en redan ansträngd situation där det är svårt att komma fram, särskilt för stadens
företag.
Slopandet av subventionen är ett dåligt ekonomiskt beslut. En stor del av Alliansens påstådda
besparing på 160 miljoner kommer sannolikt aldrig att förverkligas. Till viss del äts den upp
av ökade kostnader för försörjningsstöd när resorna blir dyrare. Dessutom kommer
biljettintäkterna att minska. På årsbasis uppskattar Västra Götalandsregionen att Västtrafik
förlorar 50 till 100 miljoner kronor i minskade biljettintäkter. Ingen så kraftig höjning har
gjorts tidigare. Då är det mycket svårt att göra en bedömning hur många färre som kommer att
åka kollektivt eller att låta bli att betala.
Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade förra året att kommunerna fortsatt ska kunna
göra tillköp där priset på resorna hålls nere även med det nya zonsystem som ska införas.
Ett framtida hållbart resande i Göteborg behöver i första hand ske med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Därför är det viktigt att hålla ett lägre pris för månadskorten i
kollektivtrafiken så att vi får en positiv utveckling av resandet där fler reser kollektivt istället
för med bil.

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 297)

P.24 TN 29 augusti 2019

Yrkande (D) 26 augusti 2019

Dnr 0647/19

Yrkande ang motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i
kollektivtrafiken.

Förslag till beslut, i Trafiknämnden:
Frågan hänvisas till respektive partis budgetprocess

Yrkandet
Demokraterna ser gärna att staden underlättar möjligheten att färdas kollektivt, särskilt för barn
och unga. Frågan om finansiering bör dock hanteras i inom ramen för budgetprocessen i
respektive parti.
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Yttrande (S) (protokollsbilaga 3, § 297)

Yttrande (S)
Trafiknämnden
Ärende 24
2019-08-29

Yttrande angående motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken
Vi ställer oss bakom Klara Holmin (MP) och Karin Pleijels (MP) motion angående tillköp i
kollektivtrafiken. Det är en otroligt viktig satsning för att göra kollektivtrafiken mer
tillgänglig och jämlik för göteborgarna som försvunnit. Det tycker vi är mycket beklagligt.
Vi delar motionens intention att kollektivtrafiken återigen ska subventioneras men noterar att
motionens beslutsmening från december 2018 blivit inaktuell. Därför förutsätter vi att vidare
beredning kommer att innebära uppdatering och anpassning av motionen utifrån rådande
ekonomiska och tekniska förutsättningar, inom ramen för stadens ordinarie budgetprocess och
med hänsyn tagen till införandet av Västra Götalandsregionens nya zonstruktur.

Reservation från (M) och (L) (protokollsbilaga 4, § 297)

2019-08-29
Ärende: Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Dnr: § 297 0647/19

Reservation
Jag reserverar mig här med mot beslutet i detta ärende till förmån för förslaget från Toni Orsulic (M).
Anteckning
Att i ett yttrande tillstyrka detta yrkande finner vi direkt ekonomiskt oansvarigt. Orsaken till detta är
att yrkandet skulle medföra ökade kostnader på minst 144 miljoner kr, som inte finns i nuvarande
budget. Yrkandet säger inte heller något om var dessa pengar skall tas ifrån.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Sammanträdesdatum
2019-08-29
Utfärdat 2019-06-14
Diarienummer 0647/19

Stadens användning
Kajsa Högenå/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 26 88
E-post: kajsa.hogena@trafikkontoret.goteborg.se

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och
Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden avstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP)
angående tillköp i kollektivtrafiken utifrån trafikkontorets yttrande.
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som trafiknämndens eget yttrande.

Sammanfattning
Trafiknämnden har blivit tillsända en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion
av Karin Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken. I
motionen yrkas för ett återinförande tillköpet av sänkt pris på periodkort inom Göteborg
som staden haft sedan 2012 och som upphörde i 19 augusti 2019. I stadens budget för
2019 beslutad av kommunfullmäktige den 11 november 2018 (§ 11), ingick inte tillköp
avseende sänkt pris på periodkort i Göteborg. Enligt trafiknämndens reglemente så är det
trafiknämnden som ansvarar för stadens tillköp i kollektivtrafiken. Trafiknämnden
verkställde kommunfullmäktiges beslut i budgeten och sade upp avtalet avseende sänkt
pris på periodkort i Göteborg genom en skrivelse till Västtrafik den 22 februari 2019.
Hur stora effekterna på resandet blir av höjningen av priset för periodkorten 19 augusti
till följd av borttagningen av subventionen går inte att bedöma. Det går inte heller att
bedöma hur stora effekterna kommer bli av införandet av det nya zonsystemet som
planeras till november 2020 och de prishöjningar som det kommer att innebära.
Västtrafik kommer följa utvecklingen, både i form av kundreaktioner och försäljningsoch resandestatistik.
Västtrafik har fått i uppdrag av Regionfullmäktige att utreda hur en enskild kommun ska
ha möjlighet att subventionera sina invånares resande efter införandet av det nya
zonsystemet. Hur denna lösning kommer att se ut är inte klart. Västtrafik har meddelat att
det inte är möjligt att göra tillköp av en subvention innan det nya zonsystemet och den
nya lösningen för tillköp av en subvention är på plats.
Det går i dagsläget inte att säga vilken kostnad eller vilken mängd administration en
subvention skulle innebära för staden. Det går heller inte att bedöma vilka effekter på
resandet som ett sänkt pris på periodkort skulle få, utan det skulle behövas närmare
analyser innan några rekommendationer kan ges. Utifrån detta yrkar trafikkontoret på ett
avslag av motionen.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för tillköp av sänkt pris för göteborgare i kollektivtrafiken går i dagsläget inte
att avgöra. Detta då priserna i det nya biljettsortimentet som planerat att införas i
november 2020 ännu inte är beslutade och det inte är klart hur lösningen för tillköp av
subventioner kommer att utformas. Göteborg kommer att ingå i zon A där utöver
Göteborg även Mölndal, Partille och Öckerö ingår. Kostnaden för staden för tillköpet var
beräknat till 144 miljoner kronor för 2019. Kostnaden för ett motsvarande tillköp skulle
bli högre än tidigare då ett nytt tillköp skulle gälla för ett större geografiskt område.
Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare subvention
så skulle det även ha en påverkan på stadens kostnader för tillköpen av 65+ och skolkort.

Barnperspektivet
Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare tillköp så
skulle det även innebära ett sänkt pris för periodkort ungdom/student. Periodkort
ungdom/student kan köpas av personer som är mellan 7 och 20 år och av personer över
20 år som har giltig studentlegitimation.

Mångfaldsperspektivet
Kollektivtrafik gör det möjligt för fler människor att vara delaktiga i samhället, oavsett
tillgång till bil. Det kan antas att ett sänkt pris i kollektivtrafik skulle ha störst påverka för
de som har mest begränsade ekonomiska resurser.

Jämställdhetsperspektivet
Av göteborgarna är det en större andel av kvinnorna än männen som reser med
kollektivtrafiken och medelinkomsten är lägre för kvinnor jämfört med män i Göteborg.
Detta sammantaget kan det antas att ett sänkt pris på kollektivtrafiken skulle ha en större
positiv effekt för en större andel kvinnor än män.

Miljöperspektivet
Ett sänkt pris för kollektivtrafiken kan antas innebära att fler skulle välja att resa kollektiv
istället för med bil, vilket skulle ha en positiv effekt avseende luftkvalitet, buller och
klimat. Ett sänkt pris skulle sannolikt även innebära att vissa som skulle ha cyklat eller
gått istället skulle välja att resa med kollektivtrafiken. Det saknas i dagsläget underlag för
att kunna bedöma vad dessa överflyttningar mellan trafikslag skulle innebära
sammantaget ur ett miljöperspektiv.

Omvärldsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förhållande till styrande dokument
Pris är en av faktorerna som påverkar valet av färdmedel, ett lägre pris för
kollektivtrafiken bedöms bidra till måluppfyllelse av trafikstrategins mål om att minst 55
procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035.

Bilagor
1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet
Trafiknämnden har blivit tillsända en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion
av Karin Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, se
bilaga. Trafikkontoret har begärt och fått förlängd remisstid till 13 september 2019.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kollektivtrafikhuvudmannen Västra Götalandsregionen (VGR) är den organisation som
ansvarar för kollektivtrafiken och är också den organisation som beslutar om och
inhämtar den finansiering som sker genom skatteinkomster från skattekollektivet i hela
regionen. Det finns dock en begränsad möjlighet för enskilda kommuner att besluta om
en annan ambitionsnivå än den som VGR, via Västtrafik, tillhandahåller genom att göra
tillköp. Alla tillköp måste godkännas av Västtrafik.

Västtrafik och Göteborgs Stad, trafikkontoret, tecknade 2012-05-11 Avtal om sänkt pris
på Göteborg kommunladdning. Västtrafik åtog sig i avtalet att säkerställa att
prisskillnaden mellan periodkortet för Göteborg och det principiella priset för övriga
periodkort inom Västra Götalandsregionen var minst 100 kronor. 2019 var prisskillnaden
135 kronor för Göteborg periodkort 30 dagar, övriga periodkort (90 dagar respektive 365
dagar) hade motsvarande prissänkning. Kostnaden för staden för 2019 var beräknad till
144 miljoner kronor.
I stadens budget för 2019, beslutad av kommunfullmäktige den 11 november 2018 (§ 11),
hade avsatts 161,3 miljoner kronor för tillköp i kollektivtrafiken och tillköp avseende
sänkt pris för periodkort i Göteborg ingick inte i beslutet. Enligt trafiknämndens
reglemente så är det trafiknämnden som ansvarar för stadens tillköp i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden verkställde kommunfullmäktiges beslut i budgeten och sade upp avtalet
avseende sänkt pris på periodkort i Göteborg genom en skrivelse till Västtrafik den 22
februari 2019.
Enligt beslut i trafiknämnden 13 juni (§246) tillskriv trafiknämnden Västtrafik, i ett
tilläggsyrkande till stadens inspel till Västtrafiks trafikplan 2021, att tillköp av
Göteborgssubvention för månadskort i kollektivtrafiken ska finnas med i planeringen och
möjliggöras även inom ett nytt zonsystem.
Prishöjningen till följd av borttagningen av subventionen genomfördes 19 augusti 2019.
Det nya priset för Göteborg periodkort 30 dagar är 775 kr. Förändringen i pris för
samtliga Göteborg periodkort framgår av tabellen nedan.
30 dagar

90 dagar

365 dagar

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Vuxen

640 kr

775 kr

1 730 kr

2 095 kr

6 400 kr

7 750 kr

Ungdom

480 kr

580 kr

1 300 kr

1 570 kr

-

-

Pris för periodkort Göteborg före och efter prishöjningen 19 augusti 2019 till följd av
borttagningen av subventionen.

I januari 2020 kommer biljettpriserna höjas ytterligare till följd av Västtrafiks årliga
prisjustering.
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande

3 (5)

Effekter på biljettpris till följd av nytt zonsystem i kollektivtrafiken
Den 27 november 2018 beslutade Regionfullmäktige att dagens drygt 70 zoner i
Västtrafiks prissystem ska slås ihop till tre. Det nya systemet planeras införas i november
2020. Göteborg kommer att ingå i zon A där utöver Göteborg även Mölndal, Partille och
Öckerö ingår. Till följd av det förändrade zonsystemet kommer biljettpriserna ändras.
Enligt genomförandeplanen för det nya zonsystemet kommer beslut om de nya priserna
fattas i april 2020. Mer information om det nya zonsystemet och dess genomförandeplan
ges i TN-information Information om Västtrafiks genomförandeplan för ny zonstruktur på
trafiknämndens sammanträde 29 augusti 2019.

Som en del av Regionfullmäktiges beslut har Västtrafik fått i uppdrag att utreda hur en
enskild kommun ska ha möjlighet att subventionera sina invånares resande. Västtrafik
meddelar att arbetet med lösningen är påbörjat, men att några resultat ännu inte finns att
presentera. Västtrafik konstaterar dock att det kommer att krävas någon form av
administration för att identifiera kommuninvånare som är berättigade till att ta del av
subventionen. Detta skulle leda till ett ökat administrativt arbete både för Västtrafik och
aktuell kommun.
Västtrafik planerar att under hösten 2019 involvera ett antal intresserade kommuner i
arbetet med att ta fram en lösning för subvention. Västtrafik meddelar att det inte är
möjligt att göra tillköp av en subvention innan det nya zonsystemet och den nya
lösningen för tillköp av en subvention är på plats.

Förvaltningens bedömning
Biljettprisets effekt på resandet med kollektivtrafiken.
Hur stora effekterna på resandet blir på grund av höjningen av priset för periodkorten 19
augusti till följd av borttagningen av subventionen går inte att bedöma. Det finns inte
några representativa studerade fall där biljettpriset har höjts så kraftigt utan att det
samtidigt kopplats till ett ökat utbud eller geografiskt område. Biljettpriserna för
kollektivtrafiken kommer sedan att höjas ytterligare vid Västtrafiks årliga prisjustering i
januari 2020 och vid införandet av det nya zonsystemet i november 2020.

Prishöjningarna i kollektivtrafiken i Göteborg sker samtidigt som det i många stråk är
kapacitetsbrist i kollektivtrafiken i högtrafik och framkomligheten i staden blir allt mer
begränsad. Den begränsade framkomligheten påverkas dock samtliga trafikslag, så den
totala effekten går inte att bedöma i dagsläget.
Västtrafik kommer följa utvecklingen, både i form av kundreaktioner och försäljningsoch resandestatistik.
Val av färdmedel är en komplex process. Pris en av de faktorerna som kan påverka valet
av färdmedel. Tillgång till andra färdmedel, restid, utbud och vanor är några av de andra
faktorer som påverkar valet. Vilka och hur mycket olika faktorer påverkar valet skiljer sig
mellan olika personer utifrån förutsättningar, behov och värderingar. En sammanställning
av studier som konsultfirman Trivector gjorde för Mälardalsrådet 20151 visar att en
höjning av biljettpriset oftast har en större effekt på resandet än vad motsvarande

Trivector Traffic, En bättre sits. Deluppdrag C. Aspekter som påverkar resandet – taxor och
förändrade kostnader, 2015
1
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sänkning av priset har. Sammanställningen lyfter också att en utredning från SL-trafiken
2002 dock visade på det omvända förhållandet.
Det går i dagsläget inte att bedöma vilka effekter på resandet som en subvention skulle få,
utan det skulle behövas närmare analyser innan ett sådant antagande skulle kunna göras.
Effekter för staden till följd av ett tillköp av subvention
Vilka resurser ett tillköp av en subvention skulle innebära för staden beror av hur
lösningen för tillköp av subvention i det nya zonsystemet utformas. Utformningen av
lösningen skulle påverka mängden administration som skulle krävas av kommunen för att
identifiera kommuninvånare som är berättigade till att ta del av subventionen. Om
utformningen på något sätt skulle styra eller begränsa möjligheten för kommunen att välja
omfattning av en subvention skulle det kunna få direkta effekter för kostanden av ett
tillköp.
Sammanvägd bedömning
Det går i dagsläget inte att säga vilken kostnad eller vilken mängd administration en
subvention skulle innebära för staden. Det går heller inte att bedöma vilka effekter på
resandet som en subvention skulle få, utan det skulle behövas närmare analyser innan
några rekommendationer kan ges. Utifrån detta föreslår trafikkontoret på ett avslag av
motionen.

Stefan Eglinger
Trafikdirektör

Kerstin Elias
Avdelningschef
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Kommunfullmäktige

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-09-10

Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel
(MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
§ 4, 0325/19
Beslut
Enligt yrkande från MP, V, FI och S:
Återremittera motionen till trafiknämnden för att komplettera med ytterligare
beslutsunderlag.

Tidigare behandling
Bordlagt den 19 mars 2020, § 42, den 16 april 2020, § 53, den 14 maj 2020, § 56,
den 16 juni 2020, § 38 och den 20 augusti 2020, § 17.

Handlingar
2020 nr 48.
Återremissyrkande från MP, V, FI och S den 7 september 2020.

Yrkanden
Karin Pleijel (MP), Mariya Voyvodova (S), Stina Svensson (FI) och Johan Zandin (V)
yrkar att ärendet ska återremitteras till trafiknämnden i enlighet med yrkande från MP, V,
FI och S den 7 september 2020.
Toni Orsulic (M), Jörgen Fogelklou (SD) och Henrik Munck (D) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande
idag och finner att kommunfullmäktige genom en minoritetsåterremiss beslutat
återremittera ärendet i enlighet med yrkande från MP, V, FI och S.

Protokollsutdrag skickas till
Trafiknämnden

Dag för justering
2020-09-24
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Kommunfullmäktige

Vid protokollet
Sekreterare
Christina Hofmann

Ordförande
Anneli Rhedin

Justerande
Pär Gustafsson

Justerande
Håkan Eriksson
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Kommunfullmäktige

Återremissyrkande
2020-09-07

(MP, V, FI, S)

Återremissyrkande angående motion av Klara
Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut
I kommunfullmäktige:

1.Återremmittera motionen till trafiknämnden för att komplettera med ytterligare
beslutsunderlag.

Yrkandet

Förutsättningarna för subventionerad kollektivtrafik har förändrats sedan motionen lades.
Västra Götalandsregionen inför i november 2020 ett helt nytt taxesystem med nya zoner
där flera kommuner ingår och nya priser. Det betyder att den tidigare modellen som
Västtrafik tagit fram för hur en kommun kan subventionera periodkort som till exempel
månadskort inte längre gäller. Nya zoner för periodkorten innebär därför att nya
beslutsunderlag behövs för att motionen ska kunna behandlas.
I tjänsteutlåtandet framgår att trafikkontoret uppger att kostnaden för tillköp av sänkt pris
för göteborgare i kollektivtrafiken inte går att avgöra i dagsläget. Flera partier har yrkat
att frågan ska hänvisas till respektive partis budgetprocess vilket inte är möjligt om
motionen inte är utredd.
Samtidigt har Västtrafik fått i uppdrag av Regionfullmäktige att ta fram en lösning för hur
en enskild kommun ska ha möjlighet att subventionera sina invånares resande efter
införandet av det nya zonsystemet. Det går inte att ta ställning till motionen innan
förutsättningarna för hur förslaget skulle kunna genomföras är klarlagda. Därmed krävs
ytterligare beslutsunderlag.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (1)

Kommunfullmäktige

Handling 2020 nr 48

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP)
och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Den av Klara Holmin och Karin Pleijel väckta motionen avslås.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:
Karin Pleijel (MP) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras i enlighet med
yrkande från MP, V och S den 21 februari 2020 och i andra hand bifall till yrkande från
MP och V den 6 december 2019.
Jonas Attenius (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras i enlighet med yrkande från MP, V
och S den 21 februari 2020.
Helene Odenjung (L) yrkade att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde och
bifall till yrkande från M, L och C den 15 november 2019.
Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 18 oktober 2019 och avslag på
yrkande från M, L och C den 15 november 2019, yrkande från MP och V den 6 december 2019,
yrkande från SD den 8 januari 2020 och återremissyrkande från MP, V och S
den 21 februari 2020.
Vid omröstning beträffande ärendets avgörande idag och ärendets återremiss röstade Helene
Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD),
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel
Josefson (M) för ärendets avgörande idag.
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S),
Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för ärendets återremiss.
Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
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Vid omröstning beträffande Helene Odenjungs yrkande om avslag och Karin Pleijels
yrkande om bifall till yrkande från MP och V den 6 december 2019 röstade Helene
Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD),
Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Henrik Munck (D) och ordföranden Axel
Josefson (M) för bifall till Helene Odenjungs yrkande.
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall till
Karin Pleijels yrkande.
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot tre att bifalla Helene Odenjungs yrkande.
Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag i första omröstningen röstat för ärendets avgörande idag och i andra
omröstningen för bifall till Helene Odenjungs yrkande.
Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 november 2019.

Göteborg den 26 februari 2020
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Kommunstyrelsen

Återremissyrkande
2020-02-21

(MP, V, S)

Återremissyrkande angående motion av Klara
Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1.Trafiknämnden får i uppdrag att kontakta Västtrafik om att snarast ta fram en modell för
hur kommuners subventioner av periodkort ska fungera.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att säkerställa att systemet är utformat på sådant sätt att
det endast är folkbokförda i Göteborgs Stad som kan ta del av subventionen. Systemet
ska vara enkelt att använda för alla åldersgrupper.
3. Trafiknämnden får i uppdrag att begära en offert från Västtrafik på kostnaden för att
införa en subvention i samma storleksordning som tidigare, vilket innebär ca 135 kr för
ett månadskort inom Göteborg, med det nya taxesystemet.

Yrkandet

År 2007 valde det dåvarande rödgröna styret att införa en särskild subvention av
kollektivtrafiken. Detta skedde av flera skäl: Både för att ekonomiskt stötta de
göteborgare som är beroende av kollektivtrafiken idag, för att få fler göteborgare att välja
kollektivtrafiken som färdmedel och för att minska luftföroreningar och klimatutsläpp.
Subventionen har försvunnit genom det borgerliga minoritetsstyrets budget, men den är
viktig att få tillbaka igen. Den avskaffade subventionen har inneburit att den göteborgska
kollektivtrafiken närmar sig internationellt höga prisnivåer, vilket gör kollektivtrafiken
mindre konkurrenskraftig som transportmedel. Det riskerar att öka personbilstrafiken
vilket förvärrar både trängsel och klimatavtryck och försämrar framkomligheten för
varutransporter och de grupper som inte kan välja bort bilen. För oss rödgrönrosa och
socialdemokrater är det uppenbart att subventionen bör återinföras skyndsamt.
I november inför Västra Götalandsregionen ett nytt taxesystem för kollektivtrafiken med
tre zoner och även nya priser. I samband med detta kommer också kommuner att åter
kunna göra tillköp för till exempel subventionerade periodkort. Det är viktigt att snarast
klarlägga hur en modell för kommuners subventioner av periodkort ska fungera. Det finns
dock en risk för att ett system som möjliggör kommunala subventioner försenas om ingen
kommun tydligt redogör för sitt intresse om att genomföra en sådan. Vi vill att
Trafiknämnden och Västtrafik, i samverkan och i närtid, utvecklar en användarvänlig
modell. I det nya subventionssystemet är det viktigt att kunna begränsa subventionen till
de egna kommuninvånarna, så att inte skattepengar från Göteborg går till att
subventionera kollektivtrafik för andra kommuners invånare utan motsvarande
kostnadskompensation.
Göteborgs Stad kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Sverigedemokraterna

Datum 2020-01-08

Ärende nr 3.5

Yrkande angående – Motion av Klara Holmin (MP) och
Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken.

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås och hanteras i respektive partis budgetprocess i kommande
budgetarbete.

Yrkandet
Vi Sverigedemokrater tycker det är viktigt att underlätta möjligheten att färdas kollektivt.
Dock bör finansieringen hanteras inom respektive partis budgetprocess.
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Kommunstyrelsen

Ändringsyrkande
2019-12-06

(MP, V)

Ändringsyrkande angående motion av Klara
Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
27 miljoner överförs från resultatet för 2020 till kommuncentrala avsättningar för att
finansiera återinförd subvention på periodkorten för Göteborg.

Yrkandet
Ett nytt zonsystem införs i regionen från november 2020. Det är också en lämplig
tidpunkt att återinföra subventionen för göteborgarna.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
Särskilt yttrande

(M), (L), (C)
(KD)

2019-11-15

3.5

Yrkande angående – Motion av Klara Holmin
(MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås och frågan hänvisas till respektive partis budgetprocess i det
kommande budgetarbetet

Yrkandet

Ett ökat kollektivtrafikresande är en viktig del i den framtida omställningen som staden
står inför till ett mer hållbart resande. När Alliansen tog över makten 2018 stod det dock
klart att Göteborg stad stod inför stora ekonomiska utmaningar, med ett strukturellt
underskott. Vi var därför tvungna att prioritera, och valde då att ta bort den subvention
som Göteborgs stad hade för billigare kollektivtrafikkort, till en besparing av 135
miljoner kronor i årstakt.
Kommunfullmäktige beslutade 13-11-19 att bifalla budgetförslaget från Alliansen, vilken
därmed styr Göteborg stad under 2020. I den styrande budgeten finns inga budgetmedel
tillgängliga för ett tillköp av subvention hos Västtrafik för billigare kollektivtrafikkort. Vi
vill även hänvisa till kommunallagen kapitel 11, paragraf 15, att om Kommunfullmäktige
beslutar om en utgift under löpande budgetår ska beslutet också innefatta en anvisning
om hur utgiften ska finansieras, vilket saknas i den aktuella motionen.
Förslag och finansiering likt dessa borde hanteras inom respektive partis budgetprocess.
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Kommunstyrelsen 23 oktober 2019 Ärende nr 3.2

Yrkande (D) 18 oktober 2019

Dnr 0325/19

Yrkande ang motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i
kollektivtrafiken.

Förslag till beslut, i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med att frågan hänvisas till respektive partis budgetprocess.

Yrkandet
Demokraterna ser gärna att staden underlättar möjligheten att färdas kollektivt, särskilt för barn
och unga. Frågan om finansiering bör dock hanteras i inom ramen för budgetprocessen i
respektive parti.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2019-09-10
Diarienummer 0325/19

Handläggare
Hedwig Andrén
Telefon: 031-368 02 33
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel
(MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
Motionen

Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta
om att Göteborgs kommun åter ska göra tillköp från Västtrafik, för att sänka priset med
135 kronor för varje göteborgare som köper månadskort från den 1 januari 2019 och
framöver, samt att trafiknämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget.
Göteborgarna har i många år haft en lägre avgift på månadskortet i kollektivtrafiken men
subventionen togs bort den 19 augusti 2019.
Motionärerna framhåller att Göteborg, Västsveriges centrum, behöver skapa incitament
för en hållbar stadsutveckling, där transporter i första hand ska sker med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Med en ökad andel kollektivt resande kan Göteborg, som en av
väldigt många växande städer, vara en förebild för hållbara resmönster. Staden kan
fortsätta att utvecklas till en kreativ nod för näringsliv och verksamheter, när resande i
mindre utsträckning sker med bil.

Remissinstanser

Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden.

Remissinstans

Beslut

Kommentar

Trafiknämnden

Tillstyrker

Ett framtida hållbart resande i
Göteborg behöver i första hand
ske med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Därför är
det viktigt att hålla ett lägre pris
för månadskorten i
kollektivtrafiken så att vi får en
positiv utveckling av resandet
där fler reser kollektivt istället
för med bil.

Översänder yrkandet från
(MP), (V) och (S) till
kommunstyrelsen som
trafiknämndens eget
yttrande.
Yrkande från D
Yrkande från MP, V och S
Yttrande S
Reservation från M och L
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Ekonomiska konsekvenser

Västtrafik har meddelat att det inte är möjligt att göra tillköp av en subvention innan det
nya zonsystemet och den nya lösningen för tillköp av en subvention är på plats.
Trafikkontoret uppger att kostnaden för tillköp av sänkt pris för göteborgare i
kollektivtrafiken inte går att avgöra i dagsläget. Västtrafik har fått i uppdrag av
Regionfullmäktige att utreda hur en enskild kommun ska ha möjlighet att subventionera
sina invånares resande efter införandet av det nya zonsystemet. Hur denna lösning
kommer att se ut är inte klart.
Motionen behandlar inte hur förslaget ska finansieras.

Barnperspektivet

En av ungdomsfullmäktiges huvudfrågor är lägre pris för kollektivtrafik för unga.
Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare tillköp så
skulle det även innebära ett sänkt pris för periodkort ungdom/student. Periodkort
ungdom/student kan köpas av personer som är mellan 7 och 20 år och av personer över
20 år som har giltig studentlegitimation.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven

Av göteborgarna är det en större andel av kvinnor än män som reser med
kollektivtrafiken samt att kvinnor har lägre medelinkomst jämfört med män. Med detta
sammantaget kan det antas att sänkt pris på kollektivtrafiken skulle ha en större positiv
effekt för en större andel kvinnor än män.

Miljöperspektivet

Ett sänkt pris för kollektivtrafik kan innebära att fler väljer att resa kollektivt istället för
med bil, vilket skulle ha en positiv effekt avseende luftkvalitet, buller och klimat. Ett
sänkt pris kan även innebära att vissa som skulle ha cyklat eller gått istället väljer att resa
kollektivt. Det saknas i dagsläget underlag för att kunna bedöma vad dessa
överflyttningar mellan trafikslag skulle innebära sammantaget ur ett miljöperspektiv.

Omvärldsperspektivet

Västra Götalandsregionen har beslutat att införa ett nytt zonsystem som kommer att göra
det lättare att röra sig hållbart inom regionen. I samband med beslutet enades även
regionfullmäktige om att kommunerna - där Göteborg tydligt exemplifieras - fortsatt ska
kunna göra tillköp där priset på resorna hålls nere (Regionfullmäktige nov 2018).

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör för Stadsutveckling

Stadsdirektör

Bilagor:
1.

Motionen

2.

Trafiknämndens handlingar
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Handling 2018 nr 229
Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Göteborg den 20 december 2018
Göteborgarna har i många år gynnats av en lägre avgift på månadskortet i
kollektivtrafiken. Att ta bort denna fördel var den styrande minoritetens första beslut i
kommunfullmäktige i november 2018. Det kommer ge göteborgarna en högre kostnad
runt 135 kronor för ett månadskort, en ökning med över 20 %.
I ett läge där åtgärder för att minska klimatutsläppen och skapa hållbara resmönster är
mer angelägna än någonsin är detta beslut oförsvarbart, då det kommer att minska
resandet med kollektivtrafiken som både är klimatsmart, energi- och yteffektiv.
I Göteborg, Västsveriges centrum, behöver vi med många olika medel skapa incitament
för en hållbar stadsutveckling, där transporter i första hand ska sker med gång, cykel
och kollektiva färdmedel. Med en ökad andel kollektivt resande kan Göteborg, som en
av väldigt många växande städer, vara en förebild för hållbara resmönster. Staden kan
fortsätta att utvecklas till en kreativ nod för näringsliv och verksamheter, när resande i
mindre utsträckning sker med bil.
Västra Götalandsregionen har beslutat att införa ett nytt zonsystem som kommer göra
det lättare att röra sig hållbart inom regionen. I samband med beslutet, så enades även
regionfullmäktige om att kommunerna - där Göteborg tydligt exemplifieras - fortsatt ska
kunna göra tillköp där priset på resorna hålls nere (Regionfullmäktige nov 2018).
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. Göteborgs kommun åter ska göra tillköp från Västtrafik för att sänka priset med 135
kronor för varje göteborgare som köper månadskort från den 1 januari 2019 och
framöver.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att genomföra ovan uppdrag.

Klara Holmin (MP)

Karin Pleijel (MP)
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Trafiknämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-08-29

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP)
och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
§ 297, 0647/19
Beslut
1. Trafiknämnden tillstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP)
angående tillköp i kollektivtrafiken.
2. Trafiknämnden översänder yrkandet från (MP), (V) och (S) till kommunstyrelsen som
trafiknämndens eget yttrande.

Handlingar
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-06-14
Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 297)
Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 297)
Yttrande (S) (protokollsbilaga 3, § 297)
Reservation från (M) och (L) (protokollsbilaga 4, § 297)

Yrkanden
Karin Pleijel (MP) och My Alnebratt (S) yrkar bifall till yrkandet från (MP), (V) och (S).
Henrik Munck (D) yrkar bifall till yrkandet från (D).
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag.

Propositionsordning
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att
trafiknämnden beslutar enligt yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M).
Omröstning begärs.

Propositionsordning motförslag
Ordförande Toni Orsulic (M) meddelar att yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) är
huvudförslag.
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från (MP), (V) och (S) mot yrkandet från
(D) för att utse ett motförslag till huvudförslaget.
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Kommunstyrelsen

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att trafiknämnden utser yrkandet från (MP), (V) och
(S) som motförslag.

Omröstning huvudförslag mot motförslag
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M)
Nej-röst för yrkandet från (MP), (V) och (S).
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Björn Bergholm (L) röstar ja.
Gabriella Köster (S), Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) My Alnebratt (S) och
Ronny Svensson (S) röstar nej.
Henrik Munck (D) avstår från att rösta.
Med tre ja-röster och fem nej-röster samt en avstår-röst beslutar trafiknämnden enligt
yrkandet från (MP), (V) och (S).

Reservationer
Ordförande Toni Orsulic (M), Peter Lintin-Wold (L) och Björn Bergholm (L) reserverar
sig (protokollsbilaga 4, § 297) mot trafiknämndens beslut till förmån för yrkandet från
ordförande Toni Orsulic (M).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
Dag för justering
2019-09-12

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Toni Orsulic (M)

Justerande
Karin Pleijel (MP)

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag

2 (2)

Yrkande från (MP), (V) och (S) (protokollsbilaga 2, § 297)

§ 24 Yrkande (MP) (V) (S)

Trafiknämnden
2019-08-29

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Trafiknämnden föreslås besluta
1. Trafiknämnden tillstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken.
2. Trafiknämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som trafiknämndens eget
yttrande.
Yrkande
Det lägre priset på göteborgarnas kollektivtrafikkort som funnits sedan 2007 efter ett
rödgrönrosa beslut har gett goda effekter. Allt fler göteborgare väljer att åka kollektivt. Men
andelen som reser kollektivt måste öka ytterligare. Fortfarande görs hela 44 procent av
resorna i Göteborg med bil. Det är långt från målet på 29 procent år 2035 som är stadens
målsättning för att nå en hållbar trafikutveckling.
Alliansens prishöjning av månadskorten i Göteborg har många förlorare. Det är ett hårt slag
mot klimatet när färre åker kollektivt när det blir dyrare och det är en fråga om jämlikhet då
det drabbar många unga, studerande och personer med knapp ekonomi. Dessutom ökar det
biltrafiken i en redan ansträngd situation där det är svårt att komma fram, särskilt för stadens
företag.
Slopandet av subventionen är ett dåligt ekonomiskt beslut. En stor del av Alliansens påstådda
besparing på 160 miljoner kommer sannolikt aldrig att förverkligas. Till viss del äts den upp
av ökade kostnader för försörjningsstöd när resorna blir dyrare. Dessutom kommer
biljettintäkterna att minska. På årsbasis uppskattar Västra Götalandsregionen att Västtrafik
förlorar 50 till 100 miljoner kronor i minskade biljettintäkter. Ingen så kraftig höjning har
gjorts tidigare. Då är det mycket svårt att göra en bedömning hur många färre som kommer att
åka kollektivt eller att låta bli att betala.
Regionfullmäktige i Västra Götaland beslutade förra året att kommunerna fortsatt ska kunna
göra tillköp där priset på resorna hålls nere även med det nya zonsystem som ska införas.
Ett framtida hållbart resande i Göteborg behöver i första hand ske med gång, cykel och
kollektiva färdmedel. Därför är det viktigt att hålla ett lägre pris för månadskorten i
kollektivtrafiken så att vi får en positiv utveckling av resandet där fler reser kollektivt istället
för med bil.

Yrkande från (D) (protokollsbilaga 1, § 297)

P.24 TN 29 augusti 2019

Yrkande (D) 26 augusti 2019

Dnr 0647/19

Yrkande ang motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i
kollektivtrafiken.

Förslag till beslut, i Trafiknämnden:
Frågan hänvisas till respektive partis budgetprocess

Yrkandet
Demokraterna ser gärna att staden underlättar möjligheten att färdas kollektivt, särskilt för barn
och unga. Frågan om finansiering bör dock hanteras i inom ramen för budgetprocessen i
respektive parti.
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Yttrande (S) (protokollsbilaga 3, § 297)

Yttrande (S)
Trafiknämnden
Ärende 24
2019-08-29

Yttrande angående motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp i kollektivtrafiken
Vi ställer oss bakom Klara Holmin (MP) och Karin Pleijels (MP) motion angående tillköp i
kollektivtrafiken. Det är en otroligt viktig satsning för att göra kollektivtrafiken mer
tillgänglig och jämlik för göteborgarna som försvunnit. Det tycker vi är mycket beklagligt.
Vi delar motionens intention att kollektivtrafiken återigen ska subventioneras men noterar att
motionens beslutsmening från december 2018 blivit inaktuell. Därför förutsätter vi att vidare
beredning kommer att innebära uppdatering och anpassning av motionen utifrån rådande
ekonomiska och tekniska förutsättningar, inom ramen för stadens ordinarie budgetprocess och
med hänsyn tagen till införandet av Västra Götalandsregionens nya zonstruktur.

Reservation från (M) och (L) (protokollsbilaga 4, § 297)

2019-08-29
Ärende: Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Dnr: § 297 0647/19

Reservation
Jag reserverar mig här med mot beslutet i detta ärende till förmån för förslaget från Toni Orsulic (M).
Anteckning
Att i ett yttrande tillstyrka detta yrkande finner vi direkt ekonomiskt oansvarigt. Orsaken till detta är
att yrkandet skulle medföra ökade kostnader på minst 144 miljoner kr, som inte finns i nuvarande
budget. Yrkandet säger inte heller något om var dessa pengar skall tas ifrån.

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Sammanträdesdatum
2019-08-29
Utfärdat 2019-06-14
Diarienummer 0647/19

Stadens användning
Kajsa Högenå/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 26 88
E-post: kajsa.hogena@trafikkontoret.goteborg.se

Yttrande över motion av Klara Holmin (MP) och
Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden avstyrker motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP)
angående tillköp i kollektivtrafiken utifrån trafikkontorets yttrande.
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som trafiknämndens eget yttrande.

Sammanfattning
Trafiknämnden har blivit tillsända en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion
av Karin Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken. I
motionen yrkas för ett återinförande tillköpet av sänkt pris på periodkort inom Göteborg
som staden haft sedan 2012 och som upphörde i 19 augusti 2019. I stadens budget för
2019 beslutad av kommunfullmäktige den 11 november 2018 (§ 11), ingick inte tillköp
avseende sänkt pris på periodkort i Göteborg. Enligt trafiknämndens reglemente så är det
trafiknämnden som ansvarar för stadens tillköp i kollektivtrafiken. Trafiknämnden
verkställde kommunfullmäktiges beslut i budgeten och sade upp avtalet avseende sänkt
pris på periodkort i Göteborg genom en skrivelse till Västtrafik den 22 februari 2019.
Hur stora effekterna på resandet blir av höjningen av priset för periodkorten 19 augusti
till följd av borttagningen av subventionen går inte att bedöma. Det går inte heller att
bedöma hur stora effekterna kommer bli av införandet av det nya zonsystemet som
planeras till november 2020 och de prishöjningar som det kommer att innebära.
Västtrafik kommer följa utvecklingen, både i form av kundreaktioner och försäljningsoch resandestatistik.
Västtrafik har fått i uppdrag av Regionfullmäktige att utreda hur en enskild kommun ska
ha möjlighet att subventionera sina invånares resande efter införandet av det nya
zonsystemet. Hur denna lösning kommer att se ut är inte klart. Västtrafik har meddelat att
det inte är möjligt att göra tillköp av en subvention innan det nya zonsystemet och den
nya lösningen för tillköp av en subvention är på plats.
Det går i dagsläget inte att säga vilken kostnad eller vilken mängd administration en
subvention skulle innebära för staden. Det går heller inte att bedöma vilka effekter på
resandet som ett sänkt pris på periodkort skulle få, utan det skulle behövas närmare
analyser innan några rekommendationer kan ges. Utifrån detta yrkar trafikkontoret på ett
avslag av motionen.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för tillköp av sänkt pris för göteborgare i kollektivtrafiken går i dagsläget inte
att avgöra. Detta då priserna i det nya biljettsortimentet som planerat att införas i
november 2020 ännu inte är beslutade och det inte är klart hur lösningen för tillköp av
subventioner kommer att utformas. Göteborg kommer att ingå i zon A där utöver
Göteborg även Mölndal, Partille och Öckerö ingår. Kostnaden för staden för tillköpet var
beräknat till 144 miljoner kronor för 2019. Kostnaden för ett motsvarande tillköp skulle
bli högre än tidigare då ett nytt tillköp skulle gälla för ett större geografiskt område.
Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare subvention
så skulle det även ha en påverkan på stadens kostnader för tillköpen av 65+ och skolkort.

Barnperspektivet
Om ett tillköp av en subvention skulle utformas på liknande sätt som tidigare tillköp så
skulle det även innebära ett sänkt pris för periodkort ungdom/student. Periodkort
ungdom/student kan köpas av personer som är mellan 7 och 20 år och av personer över
20 år som har giltig studentlegitimation.

Mångfaldsperspektivet
Kollektivtrafik gör det möjligt för fler människor att vara delaktiga i samhället, oavsett
tillgång till bil. Det kan antas att ett sänkt pris i kollektivtrafik skulle ha störst påverka för
de som har mest begränsade ekonomiska resurser.

Jämställdhetsperspektivet
Av göteborgarna är det en större andel av kvinnorna än männen som reser med
kollektivtrafiken och medelinkomsten är lägre för kvinnor jämfört med män i Göteborg.
Detta sammantaget kan det antas att ett sänkt pris på kollektivtrafiken skulle ha en större
positiv effekt för en större andel kvinnor än män.

Miljöperspektivet
Ett sänkt pris för kollektivtrafiken kan antas innebära att fler skulle välja att resa kollektiv
istället för med bil, vilket skulle ha en positiv effekt avseende luftkvalitet, buller och
klimat. Ett sänkt pris skulle sannolikt även innebära att vissa som skulle ha cyklat eller
gått istället skulle välja att resa med kollektivtrafiken. Det saknas i dagsläget underlag för
att kunna bedöma vad dessa överflyttningar mellan trafikslag skulle innebära
sammantaget ur ett miljöperspektiv.

Omvärldsperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Förhållande till styrande dokument
Pris är en av faktorerna som påverkar valet av färdmedel, ett lägre pris för
kollektivtrafiken bedöms bidra till måluppfyllelse av trafikstrategins mål om att minst 55
procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035.

Bilagor
1. Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i
kollektivtrafiken
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet
Trafiknämnden har blivit tillsända en remiss från kommunstyrelsen gällande en motion
av Karin Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken, se
bilaga. Trafikkontoret har begärt och fått förlängd remisstid till 13 september 2019.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kollektivtrafikhuvudmannen Västra Götalandsregionen (VGR) är den organisation som
ansvarar för kollektivtrafiken och är också den organisation som beslutar om och
inhämtar den finansiering som sker genom skatteinkomster från skattekollektivet i hela
regionen. Det finns dock en begränsad möjlighet för enskilda kommuner att besluta om
en annan ambitionsnivå än den som VGR, via Västtrafik, tillhandahåller genom att göra
tillköp. Alla tillköp måste godkännas av Västtrafik.

Västtrafik och Göteborgs Stad, trafikkontoret, tecknade 2012-05-11 Avtal om sänkt pris
på Göteborg kommunladdning. Västtrafik åtog sig i avtalet att säkerställa att
prisskillnaden mellan periodkortet för Göteborg och det principiella priset för övriga
periodkort inom Västra Götalandsregionen var minst 100 kronor. 2019 var prisskillnaden
135 kronor för Göteborg periodkort 30 dagar, övriga periodkort (90 dagar respektive 365
dagar) hade motsvarande prissänkning. Kostnaden för staden för 2019 var beräknad till
144 miljoner kronor.
I stadens budget för 2019, beslutad av kommunfullmäktige den 11 november 2018 (§ 11),
hade avsatts 161,3 miljoner kronor för tillköp i kollektivtrafiken och tillköp avseende
sänkt pris för periodkort i Göteborg ingick inte i beslutet. Enligt trafiknämndens
reglemente så är det trafiknämnden som ansvarar för stadens tillköp i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden verkställde kommunfullmäktiges beslut i budgeten och sade upp avtalet
avseende sänkt pris på periodkort i Göteborg genom en skrivelse till Västtrafik den 22
februari 2019.
Enligt beslut i trafiknämnden 13 juni (§246) tillskriv trafiknämnden Västtrafik, i ett
tilläggsyrkande till stadens inspel till Västtrafiks trafikplan 2021, att tillköp av
Göteborgssubvention för månadskort i kollektivtrafiken ska finnas med i planeringen och
möjliggöras även inom ett nytt zonsystem.
Prishöjningen till följd av borttagningen av subventionen genomfördes 19 augusti 2019.
Det nya priset för Göteborg periodkort 30 dagar är 775 kr. Förändringen i pris för
samtliga Göteborg periodkort framgår av tabellen nedan.
30 dagar

90 dagar

365 dagar

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Pris före
19 aug

Pris efter
19 aug

Vuxen

640 kr

775 kr

1 730 kr

2 095 kr

6 400 kr

7 750 kr

Ungdom

480 kr

580 kr

1 300 kr

1 570 kr

-

-

Pris för periodkort Göteborg före och efter prishöjningen 19 augusti 2019 till följd av
borttagningen av subventionen.

I januari 2020 kommer biljettpriserna höjas ytterligare till följd av Västtrafiks årliga
prisjustering.
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Effekter på biljettpris till följd av nytt zonsystem i kollektivtrafiken
Den 27 november 2018 beslutade Regionfullmäktige att dagens drygt 70 zoner i
Västtrafiks prissystem ska slås ihop till tre. Det nya systemet planeras införas i november
2020. Göteborg kommer att ingå i zon A där utöver Göteborg även Mölndal, Partille och
Öckerö ingår. Till följd av det förändrade zonsystemet kommer biljettpriserna ändras.
Enligt genomförandeplanen för det nya zonsystemet kommer beslut om de nya priserna
fattas i april 2020. Mer information om det nya zonsystemet och dess genomförandeplan
ges i TN-information Information om Västtrafiks genomförandeplan för ny zonstruktur på
trafiknämndens sammanträde 29 augusti 2019.

Som en del av Regionfullmäktiges beslut har Västtrafik fått i uppdrag att utreda hur en
enskild kommun ska ha möjlighet att subventionera sina invånares resande. Västtrafik
meddelar att arbetet med lösningen är påbörjat, men att några resultat ännu inte finns att
presentera. Västtrafik konstaterar dock att det kommer att krävas någon form av
administration för att identifiera kommuninvånare som är berättigade till att ta del av
subventionen. Detta skulle leda till ett ökat administrativt arbete både för Västtrafik och
aktuell kommun.
Västtrafik planerar att under hösten 2019 involvera ett antal intresserade kommuner i
arbetet med att ta fram en lösning för subvention. Västtrafik meddelar att det inte är
möjligt att göra tillköp av en subvention innan det nya zonsystemet och den nya
lösningen för tillköp av en subvention är på plats.

Förvaltningens bedömning
Biljettprisets effekt på resandet med kollektivtrafiken.
Hur stora effekterna på resandet blir på grund av höjningen av priset för periodkorten 19
augusti till följd av borttagningen av subventionen går inte att bedöma. Det finns inte
några representativa studerade fall där biljettpriset har höjts så kraftigt utan att det
samtidigt kopplats till ett ökat utbud eller geografiskt område. Biljettpriserna för
kollektivtrafiken kommer sedan att höjas ytterligare vid Västtrafiks årliga prisjustering i
januari 2020 och vid införandet av det nya zonsystemet i november 2020.

Prishöjningarna i kollektivtrafiken i Göteborg sker samtidigt som det i många stråk är
kapacitetsbrist i kollektivtrafiken i högtrafik och framkomligheten i staden blir allt mer
begränsad. Den begränsade framkomligheten påverkas dock samtliga trafikslag, så den
totala effekten går inte att bedöma i dagsläget.
Västtrafik kommer följa utvecklingen, både i form av kundreaktioner och försäljningsoch resandestatistik.
Val av färdmedel är en komplex process. Pris en av de faktorerna som kan påverka valet
av färdmedel. Tillgång till andra färdmedel, restid, utbud och vanor är några av de andra
faktorer som påverkar valet. Vilka och hur mycket olika faktorer påverkar valet skiljer sig
mellan olika personer utifrån förutsättningar, behov och värderingar. En sammanställning
av studier som konsultfirman Trivector gjorde för Mälardalsrådet 20151 visar att en
höjning av biljettpriset oftast har en större effekt på resandet än vad motsvarande

Trivector Traffic, En bättre sits. Deluppdrag C. Aspekter som påverkar resandet – taxor och
förändrade kostnader, 2015
1
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sänkning av priset har. Sammanställningen lyfter också att en utredning från SL-trafiken
2002 dock visade på det omvända förhållandet.
Det går i dagsläget inte att bedöma vilka effekter på resandet som en subvention skulle få,
utan det skulle behövas närmare analyser innan ett sådant antagande skulle kunna göras.
Effekter för staden till följd av ett tillköp av subvention
Vilka resurser ett tillköp av en subvention skulle innebära för staden beror av hur
lösningen för tillköp av subvention i det nya zonsystemet utformas. Utformningen av
lösningen skulle påverka mängden administration som skulle krävas av kommunen för att
identifiera kommuninvånare som är berättigade till att ta del av subventionen. Om
utformningen på något sätt skulle styra eller begränsa möjligheten för kommunen att välja
omfattning av en subvention skulle det kunna få direkta effekter för kostanden av ett
tillköp.
Sammanvägd bedömning
Det går i dagsläget inte att säga vilken kostnad eller vilken mängd administration en
subvention skulle innebära för staden. Det går heller inte att bedöma vilka effekter på
resandet som en subvention skulle få, utan det skulle behövas närmare analyser innan
några rekommendationer kan ges. Utifrån detta föreslår trafikkontoret på ett avslag av
motionen.

Stefan Eglinger
Trafikdirektör

Kerstin Elias
Avdelningschef
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Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Återremissyttrande över motion av Klara
Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp av kollektivtrafik
§ 43, 0647/19
Beslut
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till
kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande.

Handling
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-10-19

Propositionsordning
Ordförande Karin Pleijel (MP) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt
trafikkontorets förslag. Hon finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Dag för justering
2021-02-18

Vid protokollet
Sekreterare
Sara Olsson

Ordförande
Karin Pleijel (MP)

Justerande
Peter Lintin-Wold (L)
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Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-10-19
Diarienummer 0647/19

Handläggare
Gunnar Palm/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-368 26 13
E-post: gunnar.palm@trafikkontoret.goteborg.se

Återremissyttrande över motion av Klara
Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående
tillköp av kollektivtrafik
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till
kommunfullmäktige som trafiknämndens eget yttrande.

Sammanfattning
Trafiknämnden ska komplettera sitt yttrande över en motion om tillköp i
kollektivtrafiken, med ytterligare beslutsunderlag. Motionen gäller subventionering av
priset på periodbiljetter inom kollektivtrafiken, så kallad kommunal subvention.
Trafiknämnden ska komplettera sitt yttrande med en beskrivning av Västtrafiks nya
modell för kommunal subvention, samt en beräkning av kostnaden för en kommunal
subvention.
En kommunal subvention är ett tillköp där kommunen bekostar en del av
försäljningspriset för biljetter inom kollektivtrafiken. Göteborgs Stad hade en kommunal
subvention mellan åren 2007 och 2019.
Den 4 november 2020 slogs de drygt 70 zonerna i Västtrafiks biljettsystem ihop till tre.
Göteborg ingår i Zon A, tillsammans med Mölndal, Partille och Öckerö. Den nya
zonstrukturen innebär att periodbiljetter som endast är giltiga för resor inom enskilda
kommuner försvinner. Den befintliga modellen för kommunala subventioner blir
därigenom inaktuell.
Västtrafik har genomfört en initial analys och identifierat en möjlig ny modell för
kommunal subvention. Västtrafiks nya modell för kommunal subvention bygger på att
resenärer som köper en periodbiljett får en värdekod som används för att köpa en ny
periodbiljett till ett reducerat pris.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Trafikkontoret bedömer att den totala kostnaden för ett tillköp av kommunal subvention
är cirka 140 miljoner kronor per år. Utgångspunkten för beräkningen är att Göteborg
Stad inför en kommunal subvention på periodbiljetten Zon A 30 dagar motsvarande 132,5
kronor. Subventionen riktar sig till alla resenärer som är folkbokförda i Göteborgs
kommun och den årliga försäljningen av periodbiljetten Zon A 30 dagar beräknas till
cirka 1 075 000.
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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Bedömning ur ekologisk dimension
Bedömningen i trafiknämndens ursprungliga yttrande gäller fortsatt. Se bilaga 3.

Bedömning ur social dimension
Bedömningen i trafiknämndens ursprungliga yttrande gäller fortsatt. Se bilaga 3.

Förhållande till styrande dokument
Bedömningen i trafiknämndens ursprungliga yttrande gäller fortsatt. Se bilaga 3.

Bilagor
1.

Motion angående tillköp i kollektivtrafiken.

2.

Protokollsutdrag TN 2019-08-29 § 297

3.

Trafiknämndens yttrande över motion angående tillköp i kollektivtrafiken.

4.

Protokollsutdrag KF 2020-09-10 § 4

5.

Återremissyrkande - motion angående tillköp i kollektivtrafiken.

6.

Beräkning subvention Göteborg 2021.
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Ärendet
Trafiknämnden ska komplettera sitt yttrande över en motion om tillköp i
kollektivtrafiken, med ytterligare beslutsunderlag. Motionen gäller subventionering av
priset på periodbiljetter inom kollektivtrafiken, så kallad kommunal subvention.
Trafiknämnden ska komplettera sitt yttrande med en beskrivning av Västtrafiks nya
modell för kommunal subvention, samt en beräkning av kostnaden för en kommunal
subvention.

Beskrivning av ärendet
Trafiknämnden blev tillsända en remiss från kommunfullmäktige gällande motion av
Karin Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) om tillköp i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden tillstyrkte motionen vid dess sammanträde 2019-08-29 § 297.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 att återremittera motionen till trafiknämnden
för att komplettera med ytterligare beslutsunderlag. Trafiknämnden ska komplettera sitt
yttrande med en beskrivning av Västtrafiks nya modell för kommunal subvention, samt
en beräkning av kostnaden för en kommunal subvention.
Tillköp av kollektivtrafik
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ska därmed ansvara
för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götalands län. Västtrafik AB planerar och
upphandlar kollektivtrafiken, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Trafiknämnden
företräder Göteborgs Stad och ansvarar för kommunens intressen beträffande
kollektivtrafikfrågor.

Tillköp av kollektivtrafik definieras i avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Västra Götalands län. Kollektivtrafikens utveckling ska i första hand ske genom
gemensamma samverkansprocesser. Därutöver har kommunerna möjlighet att göra en
lokal anpassning i form av tillköp. Tillköp är beställningar som finansieras av annan part
än Västra Götalandsregionen.
Tillköp av kollektivtrafik kan avse tillköp av trafik i form av exempelvis en ny busslinje
eller ett utökat antal turer, tillköp av snabbare utveckling i form av fordon och drivmedel
eller tillköp av biljetter till olika grupper som kommunen vill gynna.
Kommunal subvention
En kommunal subvention är ett tillköp där kommunen bekostar en del av
försäljningspriset för biljetter inom kollektivtrafiken. Göteborgs Stad hade en kommunal
subvention mellan åren 2007 och 2019. Modellen för kommunal subvention
formaliserades år 2012 då staden och Västtrafik tecknade Avtal om sänkt pris Göteborg
kommunladdning.

Avtalet innebar att Västtrafik sänkte försäljningspriset för periodbiljetter i Göteborg med
100 kronor jämfört med motsvarande biljetter i andra kommuner samt att Göteborgs Stad
ersatte Västtrafik med 100 kronor för varje såld periodbiljett. Den kommunala
subventionen gynnade alla som köpte periodbiljetter för resor i Göteborg oavsett om
köparen var folkbokförd i Göteborg eller i en annan kommun.
Ersättningen för den kommunala subventionen var 90 miljoner kronor per år när avtalet
tecknades 2012. Beloppet justerades därefter årligen baserat på Västrafiks ordinarie
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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prisjustering och antalet sålda periodbiljetter i Göteborg. Ersättningen för den kommunala
subventionen beräknades till 144 miljoner kronor under 2019.
Den kommunala subventionen avslutades i och med kommunstyrelsens beslut om budget
för 2019, den 11 november 2018. Göteborgs Stad sade upp avtalet med Västtrafik och
försäljningspriset för periodbiljetter i Göteborg höjdes med 135 kronor från och med den
19 augusti 2019.
Tre zoner
Den 4 november 2020 slogs de drygt 70 zonerna i Västtrafiks biljettsystem ihop till tre.
Göteborg ingår i zon A, tillsammans med Mölndal, Partille och Öckerö. Den nya
zonstrukturen innebär att periodbiljetter som endast är giltiga för resor inom enskilda
kommuner försvinner. Den befintliga modellen för kommunala subventioner, där
kommunen ersätter Västtrafik för att sänka försäljningspriset på den periodbiljetten som
är giltig för resor i kommunen, blir därigenom inaktuell.

Periodbiljetter för Zon A: Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, för år 2021.
Periodbiljett
Zon A 30 dagar
Zon A 90 dagar
Zon A 365 dagar

Pris vuxen
795 kr
2145 kr
7950 kr

Pris ungdom (7-19 år, student)
595 kr
1610 kr
5950 kr

Ny modell för kommunal subvention
Västtrafik har genomfört en initial analys och identifierat en möjlig ny modell för
kommunal subvention. Modellen är enhetlig i hela regionen, utgår från ordinarie
biljettsortiment och riktar sig till kommunens invånare.

Västtrafiks nya modell för kommunal subvention bygger på att resenärer som köper en
periodbiljett får en värdekod som används för att köpa en ny periodbiljett till ett reducerat
pris. Den nya kommunala subventionen blir alltså inte en generell sänkning av
biljettpriset för samtliga resenärer utan ett riktat erbjudande till en särskild målgrupp.
Kommunen beslutar vilka resenärer som ska omfattas av den kommunala subventionen,
exempelvis resenärer som är folkbokförda i den aktuella kommunen eller resenärer i en
särskild åldersgrupp. Västtrafik etablerar en ny tjänst som följer upp den aktuella
målgruppen.
För att ta del av nya kommunala subventionen ska resenären vara en registrerad kund hos
Västtrafik och ha angivit en e-postadress. Resenären tar del av den kommunala
subventionen i form av en värdekod som skickas till resenären ett antal dagar innan
giltighetstiden på resenärens innevarande periodbiljett är slut. Värdekoden är inte
personlig.
Är resenärens innevarande periodbiljett på ett fysiskt Västtrafikkort skickas värdekoden
till resenärens e-postadress. Resenären kan använda värdekoden i en Västtrafikbutik eller
hos ett ombud för att köpa en ny periodbiljett till ett reducerat pris.
Är resenärens innevarande periodbiljett i Västtrafiks mobilapplikation To Go skickas
värdekoden till resenärens mobiltelefon. Resenären kan använda värdekoden i
mobilapplikationen To Go för att köpa en ny periodbiljett till ett reducerat pris.
Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande
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Faktureringsunderlag sammanställs av Västtrafiks ekonomisystem baserat på antalet
värdekoder som har nyttjats och en månadsfaktura skickas till kommunen.
Modellen innebär en viss utvecklings- och driftskostnad och passar därför bättre för en
större kommun. Kostnaden för utvecklingen kommer att fördelas på de kommuner som
beslutar att införa en kommunal subvention. I takt med att Västtrafiks system utvecklas
kommer modellen utvecklas och förfinas. Den exakta lösningen beror alltså på när
införandet sker.
Västtrafik kommer att fortsätta arbetet med modellen i samband med att någon kommun
blir den första att fatta beslut om att införa en kommunal subvention. Ledtid för
utveckling till färdig lösning är beräknat till maximalt ett år.

Förvaltningens bedömning
Trafikkontorets kostnadsberäkning bygger på uppgifter från Västtrafik, se bilaga 6.
Trafikkontoret vill understryka att kostnadsberäkningen för en kommunal subvention är
osäker, då försäljningen av periodbiljetter är svår att bedöma.
Trafikkontoret bedömer att den totala kostnaden för en kommunal subvention är cirka
140 miljoner kronor per år i 2021 års prisnivå.
Utgångspunkten för beräkningen är att Göteborg Stad inför en kommunal subvention på
periodbiljetten Zon A 30 dagar och att subventionen riktar sig till alla resenärer som är
folkbokförda i Göteborgs kommun.
Värdekoden som resenären får vid köp av en periodbiljett Zon A 30 dagar motsvarar en
rabatt på 16 % (132,5 kronor) vid köp av en ny periodbiljett Zon A 30 dagar. Den
kommunala subventionen innebär att resenärens totala kostnad för en periodbiljett Zon A
30 dagar (biljettpris inklusive värdekod) motsvarar månadskostnaden för en periodbiljett
Zon A 365 dagar.
Beräkningen utgår från antalet sålda periodbiljetter med 30, 90 och 365 dagars giltighet
för området Göteborg och Göteborg + under år 2018. Resenärer som köpte periodbiljetter
med 90 och 365 dagars giltighet under år 2018, antas istället köpa periodbiljetter med 30
dagars giltighet. Den årliga försäljningen av periodbiljetten Zon A 30 dagar beräknas till
cirka 1 075 000. Detta medför 1 075 000 värdekoder á 132,5 kronor, till en total kostnad
av cirka 140 miljoner kronor per år.
Den slutgiltiga kostnaden för den kommunala subventionen baseras på den faktiska
försäljningen av periodbiljetter. Beräkningen är en indikation utifrån de antaganden och
avgränsningar som gjorts.

Kerstin Elias

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör
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2020-12-18

Beräkning kommunal subvention Göteborg
Modell för kommunal subvention
Modellen för kommunal subvention grundar sig i att kunder köper periodbiljetter
och i efterhand får en värdekod att köpa ny periodbiljett för.
Utgångspunkten för beräkningen är att Göteborg Stad inför en rabatt på 30dagarsbiljett för zon A så att kundens totalpris (biljettpris samt värdekod)
motsvarar månadskostnad av 365-dagarsbiljett. Rabatten ges till folkbokförda
kommuninvånare.
Basen i beräkningen är antal sålda periodbiljetter 30, 90 och 365 dagar för
området Göteborg och Göteborg + under 2018. Då den tidigare subventionen togs
bort 2019 påverkades försäljningen genom att kunder tillfälligt förändrade
beteende och köpte på sig fler längre periodbiljetter än tidigare, därför används
inte 2019 som bas.
Till skillnad från tidigare års upplägg av subvention på periodbiljett för Göteborg
påverkar det nya upplägget inte andra tillköp eftersom det inte är en förändring av
pris utan en rabatt som i efterhand ställs ut direkt till registrerad kund som köpt
periodbiljetten.
Den slutgiltiga kostnaden för subventionen baseras på verklig försäljning.
Beräkningen nedan är en indikation utifrån de antaganden och avgränsningar som
gjorts.

Summering
Utifrån beräkningarna kommer en subvention på 30-dagarsbiljetter på
motsvarande 133 kr för vuxen och 99 kr för ungdom att innebära en ersättning till
Västtrafik på ca 140 mnkr per år i 2021 års prisnivå.
Det baseras på en försäljning av 1 075 000 periodbiljetter Zon A 30 dagar vuxen
och ungdom.

Antaganden
Subventionen är 133 kr per biljett för vuxen och 99 kr för ungdom.
Kunder som idag köper 90-dagars och 365-dagarsbiljetter antas istället köpa 30dagarsbiljetter då priset inte skiljer sig men flexibiliteten ökar när kunden inte
låser sig en längre period.
Antal sålda 90-dagarsbiljetter motsvarar 3 st 30-dagarsbiljetter.
Antal sålda 365-dagarsbiljetter motsvarar 12 st 30-dagarsbiljetter.

Antalet sålda biljetter för området Göteborg 2018 antas till 100% avse
folkbokförda kunder i Göteborg.
Av antalet sålda biljetter för området Göteborg+ är det den andel som beräknas
köpa Zon A som är med i beräkningen. Beräkningen tar inte hänsyn till att det
endast är en del av dessa som avser kunder i Göteborg, det kan även vara kunder
som är folkbokförda i Partille och Mölndal.
Priselasticiteten antas vara -0,5 till -0,6.

Avgränsningar
Beräkningen tar inte hänsyn till överströmning från enkelbiljett till periodbiljett
när brytpunkten förändras (det behövs färre enkelbiljetter för att det ska lönas sig
med periodbiljett).
I Västtrafiks långtidsprognos beräknas biljettintäkterna under 2020 vara 20%
lägre än år 2019, 2023 och 2024 beräknas biljettintäkterna vara 15 % lägre än år
2019. Detta är inte med i beräkningen.
Beräkningen tar endast hänsyn till att det är periodbiljett för zon A 30 dagar som
ger rabatt. Ett alternativ är att ge rabatt även till folkbokförda invånare som reser i
flera zoner eller att ge rabatt även på 90 och 365 dagarsbiljetter.

Försäljning 2017 och 2018
Artikelnamn
2018 antal 2017 antal Omräknat antal (30dgr) Andel till Zon A Summering
Göteborg 30 dagar Vuxen
400 327
394 330
400 327
100%
400 327
Göteborg 30 dagar Ungdom
87 667
98 025
87 667
100%
87 667
Göteborg 90 dagar Vuxen
42 917
34 659
128 751
100%
128 751
Göteborg 90 dagar Ungdom
20 167
19 366
60 501
100%
60 501
Göteborg 365 dagar Vuxen
16 913
21 290
202 956
100%
202 956
Göteborg+ 365 dagar Vuxen
2 644
3 247
31 728
70%
22 210
Göteborg+ 30 dagar Vuxen
81 076
76 271
81 076
70%
56 753
Göteborg+ 30 dagar Ungdom
14 389
16 655
14 389
61%
8 777
Göteborg+ 30 dagar Vuxen
8 478
12 791
8 478
70%
5 935
Göteborg+ 30 dagar Ungdom
1 327
2 640
1 327
61%
809
Göteborg+ 90 dagar Vuxen
4 915
2 090
14 745
70%
10 322
Göteborg+ 90 dagar Ungdom
1 943
959
5 829
61%
3 556

Med beräknad priselasticitet -0,5 blir ny volym:
Antal sålda vuxen 900 000 st
Antal sålda ungdom 175 000 st
Det ger en kostnad för Göteborg Stad på omkring 140 mnkr.

